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SENIORS GO DIGITAL 

Säkerhet 

Självutvärdering och slutbedömningsfrågor 
 

1. Vad betyder ISP? 

a. Internet Social Programme 

b. Internet Service Programme 

c. Internet Service Provider 

2. Vad är en Webbläsare?  

a. En systemleverantör som ger tillgång till Internet.  

b. En programvara som hittar information på webben. 

c. En Internet-signalleverantör. 

 

3. Vad betyder –s i https? 

a. Social 

b. Security 

c. Service 

 

4. Vilken av följande kombinationer är korrekt? 

a. Phishing: få obehörig åtkomst till en dator / nätverk. 

Pharming: Stöld av någon annans identitet på nätet. 

b. Pharming: manipulera användare på internet. 

Phishing: stjäla personlig information. 

c. Phishing: manipulera användare på internet. 

Pharming: få obehörig åtkomst till en dator / nätverk. 

 

5. Vad innebär Social Engineering? 

a. Processen att förhindra okända användare att samla in personlig information.  

b. Kunskapen/förmågan att designa, bygga och använda maskiner. 

c. Processen att manipulera människor för att vidta åtgärder som gör att obehöriga användare kan ta 

sig in i en dator / nätverk. 
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6.  Vad är malware? 

a. Skadlig programvara som har skrivits för att skada en dator och få åtkomst till datorn utan ägarens 

samtycke. 

b. Programvara utformad för att skydda datorn mot virus. 

c. Programvara som laddas ner från internet på en dator med ägarens samtycke. 

 

7. Vilka av följande är skadlig programvara? 

a. Mask och bakdörr 

b. Virus och rootkit 

c. Virus och maskar (worms) 

 

8. Vilket av följande kan betraktas som ett starkt lösenord? 

a. Ilovenutella! 

b. 130590J 

c. Dem@1992!cyprusLIVERPOOL 

 

9. Hur kan du skydda din dator mot virus? 

a.  Skanna din dator efter virus när du laddar ner eller kopierar en fil från en extern enhet. 

b.  Ignorera skanningsprocedurer för virusdetektion.  

c. Öppna oönskade bilagor från okänd källa. 

 

10. Vad är en brandvägg? 

a.  Ett program som ansvarar för att hantera alla delar av din enhet. 

b.  Ett program som ansvarar för att filtrera uppgifterna och tillåter endast trafiken som anses hälsosam 

och nödvändig för att komma åt / lämna din enhet. 

c.  Ett program som ansvarar för att säkerhetskopiera dina data ofta. 

 


